
 

Méér dan ‘gewoon’ werken in de zorg 

Vacature Bijbaan / Weekendkracht 

ouderenzorg 

Ben jij student Verzorgende IG of Verpleegkunde en op zoek naar een leuke 

bijbaan in de weekenden, doordeweekse dagen en vakanties? Dan zijn wij op 

zoek naar jou! 

Wie zijn wij?  

Aqua Viva is een modern en kleinschalig woon- en zorgcentrum in Nijmegen dat gesticht is door 

Jezuïeten. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening aan religieuzen en niet-

religieuze bewoners met dementie of met een somatische beperking. Er werken bij ons bijna 100 

enthousiaste en betrokken medewerkers en een aantal vrijwilligers. We kennen elkaar en dat geeft 

een bijzonder huiselijke en persoonlijke sfeer. Door onze kleinschaligheid zijn de lijnen kort met zowel 

leidinggevenden als met directie en bestuur. Er is altijd volop ruimte voor jouw ideeën en om een 

actieve rol te spelen in het optimaliseren van de kwaliteit van zorg binnen Aqua Viva. 

Wat mag je doen?  

Je gaat o.a. de basiszorg verlenen aan onze bewoners om ze een fijne dag te bezorgen. Je 

werkzaamheden zijn afhankelijk van je leerjaar en opleiding. Werken in een van onze huiskamers 

behoort ook tot de mogelijkheden.  

Wat neem je mee?  

• Je bent bezig met de opleiding Verzorgende IG of Verpleegkunde 
• Je draagt de bewoners in de ouderenzorg een warm hart toe 

• Je bent positief ingesteld en houdt van aanpakken 

• Je bent flexibel inzetbaar 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Een salaris conform CAO VVT, de inschaling is afhankelijk van je opleiding en leerjaar  

• Een jaarcontract, uren in overleg 

• Een eindejaarsuitkering van 8,33% en een vakantietoeslag van 8% over het bruto 

jaarsalaris 

• Een leuke bijbaan bij een fijne en kleinschalige organisatie 



Interesse?  

Ben jij enthousiast geworden om als weekendkracht bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan je sollicitatie 

naar werken@aquaviva.nl. Wil je eerst graag meer informatie om te horen of Aqua Viva echt bij je 

past? Neem dan contact op met onze HR adviseur Marieke Crombach via werken@aquaviva.nl of 

bel/app haar op 06-43414002. 
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